INFORMACJA DLA RODZICÓW - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
- Możliwość przychodzenia do szkoły/placówki wyłącznie uczniów bez objawów wskazujących na infekcję
dróg oddechowych.
- Możliwość przychodzenia do szkoły/placówki wyłącznie uczniów, których domownicy nie przebywają na
kwarantannie, w izolacji domowej lub izolacji.
- Możliwość przyprowadzania ucznia do szkoły/placówki wyłącznie przez jednego opiekuna zachowującego
dystans od innego opiekuna z dzieckiem i pracowników przedszkola min. 1,5 m.
- Wyznaczenie przestrzeni służącej przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci.
- Obowiązek osłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przez rodziców/prawnych opiekunów oraz przez
osoby przyprowadzające/odbierające dzieci.
- Obowiązek przestrzegania w drodze do i ze szkoły/placówki przez uczniów i rodziców/opiekunów
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
- Obowiązek przekazania szkole/placówce danych umożliwiających szybką komunikację z
rodzicem/prawnym opiekunem,
- Zakaz przynoszenia przez uczniów do szkoły/placówki niepotrzebnych przedmiotów.
- Obowiązek dezynfekcji/dokładnego umycia rąk po przyjściu do szkoły/placówki.
- Obowiązek częstego mycia rąk przez uczniów.
- Została wyznaczona osoba/osoby do dokonywania pomiaru temperatury uczniów – w przypadku
pojawienia się objawów chorobowych.
- Przed wejściem do szkoły/placówki wywieszono/umieszczono:
 informację o obowiązku dezynfekcji rąk,
 instrukcję dezynfekcji rąk,
 dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk,
 numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala.
- Nauczyciele i pracownicy zostali poinformowani o obowiązku częstego wietrzenia sal dydaktycznych i
przestrzeni wspólnych – co najmniej raz na godzinę i po każdej dezynfekcji.
- Przygotowano odrębne pomieszczenie lub wyznaczono miejsce z zapewnieniem 2 m. odległości w celu
odizolowania dziecka przejawiającego objawy choroby.
- Rodzic/ opiekun prawny zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie o pojawieniu się objawów
chorobowych u dziecka oraz o konieczności jego pilnego odebrania.
- Rodzic/ opiekun prawny zostanie poinformowany o konieczności skorzystania z teleporady medycznej, w
przypadku, gdy pomiar temperatury termometrem bezdotykowym u jego dziecka wynosi 38°C lub wyżej.
- Rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany o konieczności przekazania dyrektorowi szkoły wyniku
badania ucznia z objawami chorobowymi przez lekarza.
- Burmistrz dzielnicy zostanie poinformowany o podejrzeniu zakażenia ucznia.
- Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie zostaną poinformowani
zaistniałej sytuacji.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zostanie poinformowany o przypadku podejrzenia zakażenia
ucznia.
- Dyrektor, poinformuje PPIS o potwierdzeniu zakażenia ucznia lub pracownika i w porozumieniu z
organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii SANEPiD-u, podejmie decyzję o zamknięciu
placówki/zmianie modelu kształcenia/innych środkach prewencyjnych.
- W przypadku potwierdzenia zakażenia ucznia/pracownika dyrektor zastosuje się do zaleceń PPIS.

